
Styrelsemötesprotokoll SvHEMAF 2019-04-03 

Närvarade vid mötet: Karin Westlund, Eva Wei, Jenny Sellén, Jesper Christiansen, Linus 
Frost, Maria Löfqvist 

1. Eva Wei förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Eva. 

3. Till sekreterare för mötet valdes Maria.

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Jesper. 

5. Dagordningen för mötet fastställdes.

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Maria. 

7. Val av föreningssekreterare 

Mötet beslutade att välja Maria Löfqvist till föreningens sekreterare.

 

8. Fråga om regler för ungdomstävling (Örebro HEMA)

Örebro HEMA kontaktade styrelsen med en fundering om huruvida deras upplägg för en 

eventuellt kommande ungdomstävling, i samband med NHFL C, skulle kunna falla inom

förbundets tillstånd för de regler som finns publicerade på SvHEMAF:s hemsida, eller om 

särskilt tillstånd behöver sökas från Länsstyrelsen. Upplägget för tävlingen innefattade

bland annat skumsvärd, endast markerade slag och förbud mot grappling och stötar. 

Detta för att kunna minimera kraven på skydd och därmed få fler ungdomar att kunna

delta. En diskussion fördes om huruvida styrelsens regler om krav på 350N -skydd på 

jacka och byxor skulle förhindra oss att godkänna en kommande ansökan om tillstånd för

tävlingen. En fråga har skickats till kampsportsdelegationen om huruvida det skulle gå att 

göra ett undantag för tävlingen utifrån den regel- och utrustningsspecifikation som

bifogats. Styrelsen inväntar fortfarande svar. Eva återkopplar till Örebro HEMA.  

 

9. Bidrag: Ungdomstävling (Örebro HEMA)

Örebro HEMA har skickat ett mail med en fråga om möjligheten att få bidrag för den 

ungdomstävling som önskas hållas i maj, i samband med NHFL C. Styrelsen ska, i

väntan på att en eventuell ansökan inkommer, se över budget, men rekommenderar att 
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Örebro HEMA även ansöker om bidrag från bland annat Idrottslyftet. Eva återkopplar till 

Carl.

 

10. Svärdsutlägg SM 2019 (Gävle HEMA)

Gävle HEMA har ansökt om ekonomisk hjälp i form av bidrag eller lån för att täcka upp 

inköp av svärd till SM 2019, tills dess att anmälningsavgifter har börjat rulla in. Frågan

inkluderade även hjälp med hänvisningar och tips på var man i annat fall kan vända sig 

för att få hjälp med ärendet. Styrelsen diskuterade möjligheten att söka hjälp via fonder

för nationella tävlingar, sponsorer, samt SB&K:s idrottslyft. Styrelsen rekommenderade 

även att Gävle HEMA ska skriva ett formellt mail med budget och planering. Maria

återkopplar till Gävle HEMA. 

11. Tävlingsansökan MHFS 

En tävlingsansökan har kommit in från MHFS. Den ser bra ut, men behöver dock

kompletteras, dels med läkarkrav, dels med 350 N-krav på jacka och byxor. Eva 

återkopplar till MHFS om kompletteringen.

12. Eventstöd NHFL C

Örebro HEMA har ansökt om ekonomiskt stöd för NHFL C som ska hållas den 10-12 maj 

2019. Styrelsen diskuterade om behovet av stöd för eventet finns. Det kommer in många

ansökningar om bidrag, och vi behöver se över bidragsrutiner och formalisera 

bidragsansökningar. Karin kontaktar Örebro HEMA om att återkomma med budget.

 

13. Återrapportering stämman

Jesper deltog i SB&K:s årsmöte och Kampsportsgalan den 23:e mars. Även 

Parakommitén var inbokad, men då de inte återkommit med specifikationer om tid och

plats så uteblev deltagandet. Årsmötet var intressant och givande. Många intressanta 

punkter togs upp. Galan hade varit bra. Britt Sjöqvist från Örebro HEMA var nominerad

till “Årets genombrott” men vann tyvärr inte. Det var en väldigt hård konkurrens med 

många välmotiverade nomineringar.

  

14. Reseersättning SB&K:s årsmöte

Reseersättning till Jesper för resan till och från stämman godkändes av styrelsen. 
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15. Ansvarig kontaktperson Medeltidsveckan i Visby 2019

Linus kommer att vara ansvarig kontaktperson för medeltidsveckan i Visby 2019. 

Kristofer Stanson från Stockholm HEMA tar rollen som platskoordinator och har hand om

kursupplägg.  

16. Ekonomi och överlämning av kassörsuppgifter 

Jesper överlämnar kassöruppgifterna till Karin.

 

17. Trello

De närvarande styrelsemedlemmarna uppmanades att gå in på Trellon och markera

eventuellt särskilda intresseområden inför delegationen av arbetsuppgifter på kommande

styrelsemöte. 

18. Övriga frågor 

19.1. Frost HEMA - domarutbildning.

Frost HEMA har önskat att hålla en domar- och sekretariatutbildning helgen 7-9 

juni. Eva och Maria kommer att åka upp och hålla utbildningen.

 

20. Datum för nästa möte

Nästa möte kommer att äga rum den 10 april via Skype. 

      21.     Mötets avslutande 

Eva förklarade mötet avslutat.

 

………………………………

Ordförande Eva Wei 

……………………………..    …………………………….. 

Sekreterare Maria Löfqvist    Justerare Jesper Christiansen 
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